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COMISSÃO CONSTITUÍDA PELO ACT ESTUDARÁ 
FAIXAS SALARIAS (PISOS E TETOS) DOS CARGOS  

Nossa luta por melhorias salariais são 
constantes. Logo após a assinatura do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015/2016 já entramos 
numa nova etapa. Agora, um de nossos focos 
será a participação nas Comissões Paritárias, 
constituídas pelo ACT deste ano.

Uma Comissão importante será a que es-
tudará e elaborará propostas sobre as FAIXAS 
SALARIAIS (pisos e tetos) dos cargos do PCS.

Os ACT’s de 2012/13 e 2013/14, em suas 
Cláusulas 42 e 40, respectivamente, definiram 
a constituição de uma Comissão para estudar 
o caso da descompactação da escala salarial e 
das faixas salariais dos cargos. 

Participaram da Comissão, indicados pelo 
Sintaema, o companheiro economista Jucélio 
Paladini e a Técnica em Contabilidade Janete 
Geraci Vieira.

Em 2014, a Comissão concluiu parte dos tra-
balhos e apresentou proposta para o caso da 
descompactação. Já a questão das faixas sala-
riais foi um grande perrengue e não avançou. 
Diante das circunstâncias, antes do encer-
ramento dos trabalhos da Comissão, nossos 
representantes, Paladini e Janete, não se de-
ram por vencidos e registraram em ata uma 
proposta para ser discutida.

O estudo preliminar, apresentado pelo com-

panheiro PALADINI, indica que, no geral, no 
comparativo atual das faixas salariais dos car-
gos em relação ao PCS, implantado em 1991, 
os cargos mais defasados são os de Nível Médio 
(Assistente Administrativo, Instalador Hidráu-
lico, Agente Administrativo Operacional, Opera-
dor de ETA/ETE, etc.) e os de Técnico de Nível 
Médio. Infelizmente, os demais membros da 
Comissão não partilharam da ideia da necessi-
dade de continuar os trabalhos.

Confira, abaixo, a Cláusula Quadragésima do ACT 2013/2014:



ACT 2014\2015 - POLÊMICA NA REDAÇÃO FINAL

Vocês se lembram da demora e das 
pegadinhas na hora da assinatura do ACT 
2014\2015? Pois é, essa questão foi um dos 
problemas. Exigíamos que a Cláusula fosse 
mantida para que pudéssemos dar continui-
dade aos trabalhos da Comissão.

Foi necessária muita discussão e firmeza 
para fazer valer o que tínhamos acordado 
com o Presidente Gallina. Infelizmente, al-
guns membros da Comissão de Negociação  
da CASAN  tentaram dificultar a redação final, 
contudo, além do SINTAEMA, o Conselheiro 
PALADINI também jogou duro para fazer valer 

o que foi discutido com o Presidente.
No final, o Presidente Gallina bancou o que 

havia sido discutido na mesa de negociação e 
o Acordo foi assinado. 

Por essas e outras que na hora de fechar 
a redação final de um ACT exige-se muita 
atenção e firmeza. Caso estivéssemos acei-
to a redação apresentada pela CASAN este 
assunto não estaria mais na ordem do dia.

O trabalho da Comissão não foi retoma-
do porque a pesquisa de mercado demorou 
para ser realizada e não estava concluída 
até maio/15.

ACT 2015\2016 - DEFINIU QUE COMISSÃO RETOMARÁ OS TRABALHOS

Mãos a obra para mais essa etapa que, certa-
mente, não será simples.

Enfrentaremos vários obstáculos, desde a tal 
pesquisa de mercado, momento da economia 
nacional, dificuldades financeiras da CASAN, etc.

É evidente também que não basta apenas 
definir novas faixas salariais, sem levar em con-
sideração as pessoas que já estão na empresa, 
cada uma com seu tempo de dedicação, sob 

pena de compactar a escala salarial.
Vamos indicar nossos representantes na 

Comissão, colher sugestões e ao tempo em que 
a comissão vai trabalhando vamos informando o 
andamento dos trabalhos.

A Comissão tem caráter propositivo. Suas 
conclusões serão remetidas à Direção da em-
presa e ao Sindicato para análise e viabilidade da 
implementação das propostas apresentadas.

PRÊMIO POR CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR E DE TÉCNICO DE 
NÍVEL MÉDIO  - MAIS UMA JUSTA REIVINDICAÇÃO

Essa é mais uma justa reivindicação que iremos discutir na Comissão Paritária, conforme Cláu-
sula Quadragésima Nona, do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2015\2016:

Atualmente, cerca de 615 trabalhadores (as) 
concluíram o curso de nível superior e não es-
tão enquadrados e cerca de 300 trabalhadores 
(as) concluíram o curso de técnico de nível mé-
dio e também não estão enquadrados. No total 
são aproximadamente 920 trabalhadores que 
possuem nível superior e de técnico de nível 
médio e não recebem salário condizente com 
sua qualificação profissional.

Trabalhadores (as) que estão devidamente 
habilitados para exercerem a profissão, porém 
enquadrado em cargos distintos na empresa. 
Muitas vezes desenvolvem atividades com-
patíveis com sua formação profissional, mas 
não com o seu salário.

Trata-se de uma exploração ainda maior da 
mão de obra. Possivelmente, a grande maioria 
dos (as) companheiros (as) enquadrados nos 
cargos de Técnico de Nível Médio possuem nível 
superior.

A Constituição Federal em seu Artigo 37, 
proíbe a troca de cargo sem concurso público.

O Sintaema, juntamente com o Conselheiro 
Paladini, há anos vem desenvolvendo esforços 
para, no mínimo, amenizar essa situação, ou 
seja, elevar o valor  percentual do prêmio rece-
bido. Avançamos alguma coisa, mas é preciso 
muito mais.

É importante ressaltar que com as políticas 
adotadas pelo governo federal, a partir de 2003, 
muito mais pessoas conseguiram acesso a edu-
cação. Nós, trabalhadores da Casan, contamos 
ainda com mais uma conquista: a CASAN paga 
50% da mensalidade.

Atualmente o prêmio para curso de Nível Su-
perior é de 32,56 % da referência 01 da escala sa-
larial, ou R$ 404,96. Já para o curso de Técnico de 
Nível Médio é de 16,18 % da referência 01 da es-
cala salarial, ou R$ 202,47.  Queremos alcançar a 
meta de, no mínimo, dobrar os valores recebidos.

Nos próximos dias, o SINTAEMA apresentará 
os nomes para compor a Comissão Paritária e, 
na sequência, começaremos a discutir e colher 
sugestões da categoria. 


